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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคาดหวงัของนกัศึกษาท่ีสนใจเรียนดา้นภาพยนตร์และผูท้าํงานดา้นภาพยนตร์ ตลอดจนศึกษา
แนวทางของสถาบนัการสอนและพฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์ เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของผู ้
เรียนดา้นภาพยนตร์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์ และการวิจยัเชิงสํารวจผูท่ี้
สนใจเรียนดา้นภาพยนตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มนกัศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์ โดยใชส้ถิติเชิง
อนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์มีความคาด 
หวงัวา่จะมีผูท่ี้สนใจเรียนดา้นภาพยนตร์มากข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี มีขอ้เสนอแนะวา่ หลกัสูตรการ
เรียนการสอนควรเนน้ดา้นความคิดสร้างสรรคใ์นการเล่าเร่ือง การลาํดบัภาพ การถ่ายทาํท่ีเนน้การใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวมทั้งการฝึกปฏิบติังานจริง สาํหรับผลจากการสํารวจเชิงปริมาณของ
กลุ่มนักศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์ พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ต่างมีความสนใจเรียนดา้นการเขียนบท
ภาพยนตร์เป็นอนัดบัหน่ึง ในขณะท่ีมีความสนใจเรียนหลกัสูตรอ่ืนๆ แตกต่างกนั นอกจากน้ี ยงัพบวา่
กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีความคาดหวงัว่าหากไดเ้รียนและสําเร็จการศึกษาดา้นภาพยนตร์ จะสามารถ
ประกอบอาชีพดา้นภาพยนตร์และส่ือบนัเทิงอ่ืนๆ ไดจ้ริง และมีความรู้ความสามารถพิเศษดา้นภาพ-
ยนตร์มากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้รียนดา้นน้ีโดยตรง 
 
ABSTRACT 

This qualitative and quantitative research aims to analyze and compare the expectations 
regarding the school of films between undergraduate students and film makers.  It also studies 
the ways in which film school serves the needs of film learners.  This study employs the in-
depth interviews with twelve film experts and uses the survey questionnaires with 100 
undergraduate students and film makers in order to test the research hypotheses.  The results 
demonstrate the film experts expected more film learners in the future.  This group also 
suggested that the study programs should emphasize on the course of creativities, including 
story telling, editing, production, use of advanced technologies and professional practices.      
In addition, the comparative findings from the samples of undergraduate students and the  
film makers reveal that these two groups had similar expectation for the screen writing course 
as the first choice, yet different expectations for the other film courses.  These two groups  
also had similar expectations that if they have a chance to study for the degree, they will   
have the capacity to work in this field and have more professional knowledge and practical 
skills than those who have not studied in the film school. 

 
 
 
 



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
หลักสูตรการถ่ายทําภาพยนตร์ เ ร่ิมเปิดสอนใน

ระดบัอุดมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีการก่อตั้งภาควิชา
เพ่ือเปิดสอนหลกัสูตรการถ่ายทาํภาพยนตร์ในมหาวิทยาลยั
หลายแห่ง ทาํให้ผูท่ี้เร่ิมมีความรู้ ความเขา้ใจ และไดรั้บการ
ฝึกฝนในการทาํงานดา้นภาพยนตร์มีจาํนวนมากข้ึน และ 
เร่ิมมีบณัฑิตใหม่เขา้ทาํงานในอุตสาหกรรมบนัเทิงเพ่ิมข้ึน
ตามลาํดบั นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้มา ภาพยนตร์ไทย
เปล่ียนแปลงทั้งรูปแบบของการนาํเสนอและเน้ือหาสาระ 
โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้มรุ่นใหม่และ
ยงัสามารถแข่งขนักบัภาพยนตร์จากต่างประเทศ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่เร่ิมใช้
ความรู้ทางการตลาดมาใชใ้นการส่งผลงานภาพยนตร์ออกสู่
ตลาดต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศักยภาพในด้านการตลาดของ
ภาพยนตร์ไทยจะปรับตวัดีข้ึน แต่วิวฒันาการของการผลิต
ภาพยนตร์ไทยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมากลบัหยุดชะงกั ผู ้
กาํกบัหลายรายไม่สร้างสรรคผ์ลงานแนวใหม่ และยงัคงนาํ 
เสนอภาพยนตร์ในรูปแบบเดิมซ่ึงเคยประสบความสําเร็จ
ในอดีต อีกทั้งไม่ไดป้รับเน้ือหาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของกระแสสังคม 

ดงันั้น เพ่ือท่ีจะพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้
สามารถเป็นธุรกิจท่ีเขม้แข็งของอุตสาหกรรมบันเทิง จึง
จาํเป็นตอ้งพฒันาบุคลากรผูผ้ลิตภาพยนตร์ให้สามารถคิด
สร้างสรรค์ พฒันาบท และกาํกบัภาพยนตร์ได้อย่างเช่ียว 
ชาญ อีกทั้งตอ้งมีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนท่ีมีทกัษะ ความรู้ 
ความเข้าใจในระบบการผลิตและการตลาดท่ีมีคุณภาพ 
ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาความคาดหวงัของนักศึกษาท่ีสนใจ
เรียนดา้นภาพยนตร์และผูท้าํงานดา้นภาพยนตร์ต่อสถาบนั
การสอนและพฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์ เพ่ือเป็นแนว 
ทางในการเขียนแผนธุรกิจสําหรับผูท่ี้สนใจเปิดสถาบัน
สอน พร้อมทั้ งทราบความคาดหวงัของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ชดัเจน เพ่ือท่ีจะพฒันาบุคลากรและอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูผ้ลิตในสายงานภาพยนตร์ 
บนพ้ืนฐานท่ีสามารถยกระดบัการสร้างผลงานภาพยนตร์
ไทยใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือวิ เคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังท่ีมีต่อ

สถาบันการสอนและพฒันาบุคลากรด้านภาพยนตร์ ของ
นักศึกษาท่ีสนใจเรียนด้านภาพยนตร์และผู ้ท ํางานด้าน
ภาพยนตร์ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางของสถาบนัการสอนและพฒันา
บุคลากรดา้นภาพยนตร์ เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวงั
ของผูเ้รียนดา้นภาพยนตร์สาํหรับผูท่ี้สนใจดาํเนินธุรกิจเปิด
สถาบนัสอนดา้นภาพยนตร์ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการศึกษาทาํให้สามารถนาํไปพฒันาหลกัสูตร
เพ่ือใชใ้นการสอนได ้และใชป้ระกอบการเขียนแผนธุรกิจ
ได ้

2. เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจเปิดสอนหลกัสูตรดา้น
ภาพยนตร์ ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเปิด
สถาบนั รวมถึงแนวทางในการวางนโยบายต่างๆ ให้สอด 
คลอ้งกบัความคาดหวงัของผูเ้รียน 
 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญของภาพ-
ยนตร์ 

ปัจจุบนัภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีตลาดกวา้งใหญ่ ภาพ-
ยนตร์เป็นศิลปะในการผลิต (รักศานต์  วิวฒัน์สินอุดม, 
2546) ดงันั้น บุคลากรท่ีจะทาํงานในสายธุรกิจภาพยนตร์
จึงตอ้งมีความรู้หลายดา้น ทั้งดา้นการผลิต ไดแ้ก่ เขียนบท 
กาํกบัภาพยนตร์ การแสดง ศิลปะการถ่ายทาํ การใชก้ลอ้ง 
เทคนิคในการผลิต การตดัต่อ การใชเ้สียงในภาพยนตร์ อีก
ทั้งประกอบไปดว้ยบุคลากรในฝ่ายการจดัการ ฝ่ายอาํนวย-
การ และฝ่ายสนบัสนุน 

ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงคนทุกชนชั้น เป็นส่ือท่ีทาํ
หนา้ท่ีถ่ายทอดขอ้มูล เน้ือหาความรู้สึก และประสบการณ์
ไปยงัผูรั้บสาร ดว้ยลกัษณะเฉพาะของภาษาและสัญลกัษณ์
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ภาพยนตร์เล่าเร่ืองดว้ยภาพ มี
การลาํดบัเร่ืองราวท่ีสัมพนัธ์ต่อเน่ืองหรือบางคร้ังขดัแยง้
กนั ภาษาของภาพยนตร์ไม่ตอ้งการคาํแปล ผูช้มสามารถ 
 

 



ยอมรับและเขา้ใจได ้ทั้งยงัมีภาษาของสีและแสงท่ีแสดง 
นยัแฝงต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมีเสียงดนตรี ภาษาพูด รวมทั้ง
เสียงธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความหมายและอารมณ์
ความรู้สึก ภาพยนตร์จึงมีลักษณะพิเศษซ่ึงสามารถส่ือ   
สารความหมายให้ผูช้มสามารถเขา้ใจได้ง่าย นอกจากน้ี 
ภาพยนตร์ยงัเป็นส่ือธุรกิจ เป็นกิจการพาณิชยท่ี์ตอ้งมีการ  
ระดมทุนในการผลิต มีระบบการจดัจาํหน่าย การตลาด การ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถหลายสาขาในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ 
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค ดังนั้ น เน้ือหาของ
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จึงเนน้ความบนัเทิง และความคิดสร้าง 
สรรค์ เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ และสร้างความพึงพอใจ
ต่อผูช้ม เพราะปัจจุบนัภาพยนตร์ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของวิถีชีวิตคนในสังคม และไดเ้ขา้มาเป็นส่วนประกอบ
หน่ึงในการโน้มนาํความคิดและทศันคติของคนผ่านทาง
เร่ืองราวและการแสดงออกของตวัละคร 

ภาพยนตร์ในปัจจุบันมีทั้ งภาพยนตร์ท่ีทาํเพ่ือตอบ 
สนองสังคมในเชิงเสริมสร้าง และทาํเพ่ือตอบสนองสังคม
ในเชิงความตอ้งการ จึงทาํใหภ้าพยนตร์มีความหลากหลาย
ในดา้นเน้ือหา สาระ และจุดประสงคข์องภาพยนตร์ โดย
ภาพยนตร์ในแต่ละเร่ืองมีความอ่อนโยน รุนแรง และให้
ขอ้คิด หรือให้ความสนุกแตกต่างกันไป (ภาพยนตร์กับ
พฒันาการเด็ก, 2552) วิชาชีพภาพยนตร์จึงไดรั้บความ
สนใจอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากการพฒันาเติบ 
โตอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตลอดจน
ความสําเร็จในผลงานภาพยนตร์ของผูก้ ํากับหลายราย   
เป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้เกิดความตอ้งการมีส่วนร่วม กบัทีม
สร้างภาพยนตร์ และปัจจุบนัมีการประชาสัมพนัธ์โครงการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางด้านภาพยนตร์มากข้ึน อาทิ 
งานประกวดภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ทั้ งในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยการเปิดโอกาสและสนบัสนุนเยาวชน
ผูท่ี้สนใจไดแ้สดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นศิลปะภาพยนตร์ 
และการเรียนรู้การทาํงานจริงดา้นภาพยนตร์ ปัจจยัดงักล่าว
แสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับสภาวะทางสังคมท่ีเก้ือหนุน
ต่อการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 

2. แนวคิดเร่ืองการพัฒนาบุคลากรสําหรับวงการ
ภาพยนตร์ 

การเรียนการสอนดา้นภาพยนตร์เป็นส่วนสําคญัมาก
ในการผลิตบุคลากรเขา้ไปสู่ตลาดวิชาชีพทางด้านธุรกิจ
ภาพยนตร์ นบัแต่ปี 2513 เร่ิมมีการเปิดสอนสาขาวิชาการ
ถ่ายภาพและการถ่ายภาพยนตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสาขาส่ือสารมวลชน (ประวติั
คณะ, 2552) ต่อมามหาวิทยาลยัหลายแห่งเปิดสอนสาขา 
วิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (Cinematography) ซ่ึงการเปิด
สอนดา้นภาพยนตร์ในมหาวิทยาลยันับไดว้่าเป็นการวาง 
รากฐานท่ีสําคัญของระบบการสร้างสรรค์ผลงานภาพ-
ยนตร์ให้มีประสิทธิภาพและนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของสถาบนั
ท่ีเปิดสอนทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ท่ี
ชดัเจน 

จากการพฒันาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสร้าง
การตลาดของภาพยนตร์ภายในและต่างประเทศ ทาํให้
สถาบนัการศึกษาต่างๆ เล็งเห็นถึงความสําคญั และความ
ต้องการทางสายงานด้านอุตสาหกรรม สถานท่ีสําหรับ
แสดงภาพยนตร์ ทั้งท่ีเป็นแบบฉบบัและภาพยนตร์ท่ีประ-
ยุกต์การใช้งาน ตลอดจนภาพยนตร์สั้ นมากมาย อีกทั้ งมี
การดาํเนินการโครงการจดัทาํยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุต-
สาหกรรมภาพยนตร์และวี ดิทัศน์  พ .ศ .  2552–2554 
(สามารถ  จนัทร์สูรย,์ 2551)gเพ่ือประเมินสถานภาพและ
ศกัยภาพของธุรกิจภาพยนตร์ไทยทั้งระบบ และใชเ้ป็น
กรอบในการจัดทาํขอ้เสนอยุทธศาสตร์การพฒันาธุรกิจ
ภาพยนตร์ไทย ให้เกิดผลในทางปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูป-
ธรรมเพื่อพฒันาบุคลากรด้านภาพยนตร์ พร้อมทั้ งสร้าง
และพฒันาบุคลากรหลกัและบุคลากรสนับสนุนในธุรกิจ
ภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีพอเพียงกบัความ
ตอ้งการ โดยมีแนวทางการพฒันาหลกัสูตรดา้นภาพยนตร์
ให้กบัสถาบนัการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน โดยสนับสนุน
ทุนการศึกษาจัดทาํสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
การศึกษาและผูป้ระกอบการ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาองค์
ความรู้ดา้นภาพยนตร์ 

 
 
 
 
 



3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 
ความคาดหวงัเป็นลักษณะทางจิตวิทยาซ่ึงไม่ได้จาํ 

เพาะเจาะจงท่ีการกระทาํอยา่งเดียว แต่รวมไปถึงแรงจูงใจ 
ความเช่ือ ความรู้สึก ทศันคติ และค่านิยม ความคาดหวงั 
หมายถึง ความตอ้งการของความรู้สึก การคิด หรือการคาด 
การณ์ล่วงหน้าในส่ิงใดส่ิงหน่ึง การคิดในส่ิงท่ีเป็น ไปได้
ถึงระดบัผลงานท่ีบุคคลกาํหนดหรือคาดหมายว่าจะทาํได ้
เป็นผลมาจากประสบการณ์เดิมของบุคคลท่ีมีความตอ้ง 
การบางอยา่งจากบางคน และความตอ้งการให้บางคนกระ- 
ทาํบางอย่างให้ตน และส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจไม่ตรงกนัเสมอไป (สุณีย ์ เจริญกุล, 2543; วนัเพ็ญ 
สวนสีดา; 2545 และ สุพตัรา  จุณณะปิยะ, 2546) ทฤษฎี
ความคาดหวงั (Vroom, 1964 อา้งใน เสนาะ  ติเยาว,์ 2546) 
มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการตดัสินใจ (Decision Making 
Theory) ซ่ึงพยายามอธิบายว่าบุคคลตดัสินใจท่ีจะกระทาํ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือไม่ข้ึนอยูก่บัการประเมินผลลพัธ์ หากผล 
ลพัธ์ (Outcome) ท่ีไดป้ระเมินออกมาเป็นลบหรือไม่ตอ้ง 
การ บุคคลกจ็ะหลีกเล่ียงท่ีจะกระทาํหรือเลือกส่ิงนั้นๆ 

สันติชยั  คาํสมาน (2534) กล่าวถึงทฤษฎีความคาด 
หวงัว่า เป็นทฤษฎีท่ีช่วยในการตดัสินใจของบุคคลแต่ละ
คนวา่จะเลือกกระทาํหรือไม่กระทาํในส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้โดย
มีขอ้พิจารณาเก่ียวเน่ืองกบัความคาดหวงั 2 ประการ คือ 

1. พิจารณาวา่เป้าหมายท่ีจะไปสู่ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากนอ้ย
เพียงใด (Valence) 

2. พิจารณาวา่ส่ิงท่ีกระทาํสามารถคาดหวงัใหไ้ปถึงจุด 
หมายไดเ้พียงใด (Expectancy) 

ความคาดหวงัของบุคคลเป็นการตั้งข้ึนเพ่ือการตอบ 
สนองต่อความตอ้งการ ดงันั้น ความตอ้งการเป็นส่ิงท่ีเก่ียว 
ขอ้งกนัจนแทบจะแยกไม่ออก เพราะเม่ือมนุษยเ์กิดความ
ตอ้งการแลว้ ความคาดหวงัก็จะตามมา อยา่งไรกต็าม เม่ือ
เกิดความตอ้งการแลว้ บุคคลก็มกัจะคาดหวงัสูงข้ึนไปอีก
ตามลาํดบั (เพชรี  หาลาภ, 2538) 

ดงันั้น ความคาดหวงัของบุคคลเกิดจากลกัษณะความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล โดยใชม้าตรฐานของตนเป็น
เคร่ืองวดั ซ่ึงระดบัของความคาดหวงัจะเปล่ียนแปลงไป
ตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล 

 
 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสัมภาษณ์
เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกั (In-depth Interview) จาํนวน 15 คน 
ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์ จาํนวน 12 คน 
และผูป้ระกอบการสถาบนัสอนและพฒันาบุคลากรดา้น
ภาพยนตร์ จาํนวน 3 คน เน่ืองจากเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาย
งานกาํกบัภาพยนตร์ นักวิชาการ นักธุรกิจดา้นภาพยนตร์ 
ผูป้ระกอบการสถาบันสอน และผูส้อนการแสดง และ
เพ่ือใหเ้ห็นประเดน็ดา้นผูรั้บสาร รวมทั้งความคาดหวงัของ
นกัศึกษาและผูท้าํงานดา้นภาพยนตร์ ผูว้ิจยัจึงรวบรวมขอ้ 
มูลเชิงปริมาณจากการตอบแบบสอบถามของผูศึ้กษาใน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน     
ท่ี เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการผลิตภาพยนตร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน และบุคลากรท่ีสนใจ   
หรือทาํงานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จาํนวน 100 คน 
ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะ 
ผูท่ี้เคยเรียนหรือสนใจเรียนดา้นภาพยนตร์ ซ่ึงใช้สถิติเชิง
อนุมานดว้ยการทดสอบ Chi-Square Tests เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ผลการวจัิย 
งานวจิยัน้ีจาํแนกผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญด้านภาพ-

ยนตร์ 
สถานการณ์ทัว่ไปของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญด้านภาพยนตร์ท่ีมีต่อ

อุตสาหกรรมประเภทน้ีมีทั้ งแง่บวกและแง่ลบโดยผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัเห็นวา่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีพฒันาการ
ดีข้ึนในดา้นเทคนิคการถ่ายทาํและการตดัต่อ ทาํใหผู้ก้าํกบั
ภาพยนตร์สามารถผลิตภาพยนตร์ไปขายต่างประเทศได ้
โดยตลาดต่างประเทศมีกระแสตอบรับต่อภาพยนตร์ไทย
มากข้ึน ทั้งน้ี ภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองสามารถสร้างช่ือ 
เสียงให้กบัประเทศ และนาํรายไดเ้ขา้ประเทศ แต่ในเชิง
การผลิต ผูก้าํกบัภาพยนตร์และผูส้ร้างยงัมีประสบการณ์
นอ้ยและไม่ไดมี้ความรู้ทางดา้นภาพยนตร์ท่ีแทจ้ริง ทาํให ้
ไม่สามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันในตลาดต่างประเทศได ้  
มากนกั 



ส่วนความเห็นเชิงลบนั้น ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีเป็นผู ้เช่ียว 
ชาญดา้นภาพยนตร์บางคนมีความเห็นท่ีแตกต่างว่า ใน
สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเช่นน้ี ผูบ้ริโภคภาพยนตร์ไทยมี
จาํนวนลดลง และภาพยนตร์ท่ีผลิตไม่ตอบรับกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากนัก เพราะยงัขาดความคิดสร้าง 
สรรค์และบทภาพยนตร์ยงัไม่ดีพอ ตลาดผูช้มตอบรับ
เฉพาะภาพยนตร์ประเภทท่ีชอบจึงมีการผลิตภาพยนตร์
แบบซํ้ าๆ ทาํใหมี้ปัญหาเงินทุนในการผลิต นายทุนไม่กลา้
ลงทุน อยา่งไรก็ตาม การบริหารจดัการทั้งในสายการผลิต
และการตลาดยงัไม่มีพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบนั 

ความคาดหวังในสถาบันการสอนและพัฒนาบุคลากร
ด้านภาพยนตร์ 

สถาบันควรสอนให้ผูเ้รียนเป็นนักคิดท่ีดี เน้นหลัก 
สูตรดา้นความคิดสร้างสรรคใ์นการเล่าเร่ือง การลาํดบัภาพ 
และการถ่ายทาํท่ีเน้นการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมัย 
เพราะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการผลิตภาพยนตร์ สาํหรับ
บุคลากรท่ีเป็นครูผูส้อนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์
ดา้นภาพยนตร์ มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ใน
การสร้างสรรค ์สามารถผนวกการสอนแบบวิชาการกบัการ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งกลมกลืน ท่ีสาํคญัคือ ความสาํเร็จของผูเ้รียน
จะเป็นท่ีพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพสถาบนั สถาบนัควรเนน้การ
ฝึกปฏิบติัท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีทกัษะ ไดฝึ้กงานภาคสนามและทาํ
อาชีพไดจ้ริง ซ่ึงเป็นจุดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่งได ้

ในปัจจุบันยงัไม่มีสถาบันสอนการผลิตภาพยนตร์
แบบครบวงจรท่ีไม่ใช่มหาวทิยาลยั ทั้งน้ี การสอนท่ีมีอยูใ่น
สถาบันการสอนภาคเอกชนเป็นเพียงหลกัสูตรระยะสั้ น
และไม่ได้เน้นดา้นภาพยนตร์โดยตรง สถาบันท่ีจะสอน   
จึงควรเป็นสถาบันทางเลือกท่ีแตกต่างจากการเรียนใน
มหาวิทยาลยัท่ีเนน้ทฤษฎีมากกวา่ปฏิบติั ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาพยนตร์กล่าวถึงหลกัสูตรว่า หลกัสูตรควรมีลกัษณะ 
เฉพาะและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและความ
คาดหวงัของกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายได ้

 
การมีส่วนร่วมในการสอน การลงทุน และการบริหาร

จัดการองค์กร 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์มีความยินดีท่ีจะมีส่วนร่วม

ในการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นภาพยนตร์ และการบริหาร

จดัการองคก์ร ทั้งสนใจในการร่วมลงทุน เป็นท่ีปรึกษาของ
สถาบนัต่างๆ และเป็นอาจารยผ์ูส้อนตามแขนงท่ีตนเองสน 
ใจ เพราะผูเ้ช่ียวชาญมีส่วนเก่ียวขอ้งทางดา้นน้ีอยูแ่ลว้ อีก
ทั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์ก็สนใจดา้นภาพยนตร์ พร้อม
ท่ีจะขยายองค์ความรู้ของศิลปะแขนงน้ีให้กับผูท่ี้สนใจ 
และพฒันาบุคลากรดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้
สอดคล้องกับความคาดหวงัของผูส้นใจเรียนด้านภาพ-
ยนตร์ พร้อมทั้ งตอบสนองตามแนวคิดเร่ืองการพัฒนา
บุคลากร สาํหรับวงการภาพยนตร์ท่ีไดพ้ฒันาการเรียนการ
สอนดา้นภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั 

ส่วนที ่2 การวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเชิงปริมาณ มีจาํนวน 200 คน 

โดยจาํแนกขอ้มูลดา้นประชากรของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในระดบัอุดมศึกษาของภาค 

รัฐบาลและเอกชน เป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
62 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 38 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท้าํ 
งานดา้นภาพยนตร์เพศชายคิดเป็นร้อยละ 55 เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 45 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีสนใจดา้นภาพยนตร์
ไทยมีความคิดเห็นต่อผลงานภาพยนตร์ไทยระดับปาน
กลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68  และผูท้าํงานดา้นภาพ-
ยนตร์ มีความคิดเห็นต่อผลงานภาพยนตร์ไทยระดบัดีมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38 ดา้นการประกอบอาชีพในสายงาน
ภาพยนตร์ ทั้งนกัศึกษาท่ีสนใจดา้นภาพยนตร์ไทยและผูท้าํ
งานดา้นภาพยนตร์ ให้ความสนใจสูง ร้อยละ 81 และร้อย-
ละ 95 ตามลาํดบั และทั้ง 2 กลุ่มให้ความสาํคญักบัปัจจยั
ดา้นบุคลากรในการสร้างผลงานภาพยนตร์ โดยให้ความ 
สาํคญัสูงถึงร้อยละ 95 นอกจากนั้น นกัศึกษาท่ีสนใจดา้น
ภาพยนตร์ไทยและผูท้าํงานดา้นภาพยนตร์ก็มีความสนใจ
สูงท่ีจะเรียนทางดา้นภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 81 และ  
ร้อยละ 97 ตามลาํดบั 

จากการวิจยัความคาดหวงัของนกัศึกษาและผูท้าํงาน
ดา้นภาพยนตร์ในสถาบนัการสอนและพฒันาบุคลากรดา้น
ภาพยนตร์ สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นหลกัสูตร
ภาพยนตร์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งสนใจ ซ่ึงเป็นประเดน็หลกัในการ
วจิยัไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1: นกัศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์ 

มีความสนใจดา้นหลกัสูตรภาพยนตร์แตกต่างกนั 

 



ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์เก่ียวกบัความสนใจดา้น
หลกัสูตรภาพยนตร์ 

หลกัสูตรภาพยนตร์ท่ีสนใจ กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

Pearson 
Chi-Square 

Sig. 
(2-sided) นกัศึกษา บุคลากรดา้นภาพยนตร์ 

การกาํกบัภาพยนตร์  15.00 % 25.00 % 20.00 % 19.260* 0.014 
การเขียนบทภาพยนตร์  25.00 % 43.00 % 34.00 %   
การแสดงสาํหรับภาพยนตร์  13.00 %   6.00 %   9.50 %   
การผลิตภาพยนตร์ 15.00 %   5.00 % 10.00 %   
การกาํกบัศิลป์ในงานภาพยนตร์   5.00 %   6.00 %   5.50 %   
การถ่ายภาพยนตร์  21.00 % 11.00 % 16.00 %   
การอาํนวยการผลิตภาพยนตร์    2.00 %   2.00 %   2.00 %   
การตดัต่อ    3.00 %   2.00 %   2.50 %   
อ่ืนๆ   1.00 %   0.00 %   0.50 %   
รวม     100.00 %            100.00 %   100.00 %   

*หมายเหตุ  ค่านยัสาํคญั <.05 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มบุคลากร
ดา้นภาพยนตร์ มีความสนใจดา้นหลกัสูตรภาพยนตร์ท่ีแตก 
ต่างกนั (X2 = 19.26; P<.05) กล่าวคือ นกัศึกษาสนใจหลกั 
สูตรภาพยนตร์ดา้นการเขียนบทภาพยนตร์มากท่ีสุด (25%) 
รองลงมา คือ การถ่ายภาพยนตร์ (21%) การกาํกบัภาพยนตร์ 
(15%) และการผลิตภาพยนตร์ (15%) ตามลาํดบั ในขณะท่ี
บุคลากรดา้นภาพยนตร์ สนใจหลกัสูตรภาพยนตร์ดา้นการ

เขียนบทภาพยนตร์มากท่ีสุด (43%) รองลงมา คือ การกาํกบั
ภาพยนตร์ (25%) และการถ่ายภาพยนตร์ (11%) ตามลาํดบั 
หลกัสูตรท่ีนกัศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์สนใจนอ้ย
ท่ีสุด คือ การอาํนวยการผลิตภาพยนตร์และการตดัต่อ  

สมมติฐานท่ี 2: นกัศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์ 

มีเหตุผลสําคัญท่ีทาํให้ตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนด้าน
ภาพยนตร์แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มนกัศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์เก่ียวกบัเหตุผลสาํคญัท่ีทาํให้
ตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนดา้นภาพยนตร์ 

เหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหต้ดัสินใจเลือก
สถานท่ีเรียนดา้นภาพยนตร์ 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

Pearson 
Chi-Square 

Sig. 
(2-sided) นกัศึกษา บุคลากรดา้นภาพยนตร์ 

สถานท่ีตั้ง      2.00 %    12.00 %   7.00 % 65.877* 0.000 
บรรยากาศ    43.00 %      5.00 % 24.00 %   
หลกัสูตร    19.00 %    48.00 % 33.50 %   
อาจารยผ์ูส้อน    12.00 %    16.00 % 14.00 %   
ช่ือเสียงของสถาบนั     4.00 %    14.00 %   9.00 %   
การบริการ   10.00 %     4.00 %   7.00 %   
ค่าใชจ่้าย     9.00 %     1.00 %   5.00 %   
อ่ืนๆ     1.00 %     0.00 %   0.50 %   
รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 %    

* หมายเหตุ  ค่านยัสาํคญั <.05 



จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาและ
บุคลากรดา้นภาพยนตร์ มีเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้ตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีเรียนด้านภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกัน (X2 = 

65.877; P < .05) กล่าวคือ นักศึกษามีเหตุผลสําคญัท่ีทาํ   
ให้ตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนดา้นงานภาพยนตร์ โดยข้ึน 
อยู่กบับรรยากาศมากท่ีสุด (43%) รองลงมาคือ ข้ึนอยู่กบั
หลกั สูตร (19%) และข้ึนอยูก่บัอาจารยผ์ูส้อน (12%) ส่วน

บุคลากรดา้นภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้
ตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนดา้นภาพยนตร์ คือ ข้ึนอยูก่บั
หลกัสูตรมากท่ีสุด (48%) รองลงมา คือ ข้ึนอยูก่บัอาจารยผ์ู ้
สอน (16%) และข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงของสถาบนั (14%) 

สมมติฐานท่ี 3: นกัศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์c

มีความคาดหวงัหลงัสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัสอนและ
พฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์เก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงัหลงั
สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัสอนและพฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์ 

ส่ิงท่ีคาดหวงัหลงัสาํเร็จการศึกษา 

จากสถาบนัสอนและพฒันาบุคลากร
ดา้นภาพยนตร์ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
Pearson 

Chi Square 
Sig. 

(2-sided) 
นกัศึกษา บุคลากรดา้นภาพยนตร์ 

ความรู้ความสามารถพิเศษ 

ทางดา้นภาพยนตร์ 

30.00 % 24.00 % 27.00 % 7.701*
 0.053 

ความสุข สนุกสนาน 4.00 % 5.00 % 4.50 %   

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 6.00 % 0.00 % 3.00 %   

สามารถนาํไปประกอบอาชีพ 

ดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
บนัเทิงอ่ืนๆ ไดจ้ริง 

60.00 % 71.00 % 65.50 %   

รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 %   

* หมายเหตุ  ค่านยัสาํคญั < .05 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาและ
บุคลากรดา้นภาพยนตร์ มีความคาดหวงัหลงัสาํเร็จการศึกษา
จากสถาบนัสอนและพฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์ไม่แตก 
ต่างกนั (X2 = 7.701; P >.05) กล่าวคือ นกัศึกษามีความคาด 
หวังหลังสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสอนและพัฒนา
บุคลากรดา้นภาพยนตร์ เน่ืองจากสามารถนาํไปประกอบ
อาชีพดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบนัเทิงอ่ืนๆ ไดจ้ริง
มากท่ีสุด (60%) รองลงมา คือ มีความรู้ ความสามารถพิเศษ
ทางดา้นภาพยนตร์ (30%) เพ่ือความสุข สนุกสนาน (4%) 
และใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ (6%) ตามลาํดบั ส่วนกลุ่ม
บุคลากรดา้นภาพยนตร์ มีความคาดหวงัหลงัสาํเร็จการศึกษา
จากสถาบนัสอนและพฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์ เน่ืองจาก
สามารถนาํไปประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
 

และบนัเทิงอ่ืนๆ ไดจ้ริงมากท่ีสุดเช่นกนั (71%) รองลงมา คือ 

มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางดา้นภาพยนตร์ (24%) และ
เพ่ือความสุข สนุกสนาน (5%) ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 3 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการ
สถาบันการสอนและพฒันาบุคลากรด้านภาพยนตร์ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการดา้นสถาบนั
สอนและพฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารใน
สถาบนัสอนภาพยนตร์ พบว่า ในปัจจุบนัมีผูส้นใจเรียนท่ี
สถาบนัการสอนและพฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์มาก แต่
ยงัมีสถาบนัจาํนวนน้อยท่ีตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได ้
และยงัไม่มีสถาบนัใดเปิดสอนดา้นภาพยนตร์อย่างชดัเจน 
เพราะบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นน้ียงัมีนอ้ย นอกจากน้ี 
สถานท่ีตั้ งก็เป็นประเด็นสําคญัท่ีจะทาํให้กลุ่มเป้าหมาย 
 



ตดัสินใจเรียนกบัทางสถาบนั ดงันั้น สถาบนัท่ีเปิดสอน
ดา้นภาพยนตร์เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความคาดหวงัของผู ้
เรียนนั้น ควรมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 6 เดือน หรือตาม
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 

2. เนน้การประชาสัมพนัธ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. บุคลากรผูส้อนต้องมีความรู้และมีประสบการณ์
ดา้นภาพยนตร์โดยตรง 

4. มองเห็นช่องว่างทางการตลาดในการส่งผูเ้รียนไป
ทาํงานกบับริษทัผลิตภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นช่องทางในการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดท้าํงานจริงในดา้นท่ีไดเ้รียนมา พร้อม
ทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสและประสบการณ์ในการทาํงานดา้น
ภาพยนตร์ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความคาดหวงัของ
นักศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์ในสถาบนัการสอน
และพฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์ ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ี
จึงเป็นการนาํเสนอความคิดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั 
เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความคาดหวงัท่ีแทจ้ริง เหมาะสาํหรับเป็น
แนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจเปิดสอนดา้นภาพยนตร์ และทราบ
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 
โดยสามารถอภิปรายแยกเป็นประเดน็ ดงัน้ี 

แนวคดิเกีย่วกบัคุณค่าและความสําคญัของภาพยนตร์ 
แม้ในปัจจุบัน มีการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบซํ้ าๆ 

และภาพยนตร์บางประเภทไม่ตอบรับกับความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากนักเพราะยงัขาดคุณสมบติัดา้นความคิด
สร้างสรรค์ แต่บุคลากรดา้นภาพยนตร์เห็นถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของภาพยนตร์ และมีความคาดหวงัว่า ผูท่ี้
สนใจเรียนดา้นภาพยนตร์มีโอกาสท่ีดีในการร่วมกนัพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลกมากข้ึน หากการ
เรียนดา้นน้ีเน้นหลกัสูตรดา้นความคิดสร้างสรรค์ในการ 
เล่าเร่ือง การลาํดับภาพ การถ่ายทาํท่ีเน้นการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั พร้อมทั้งเนน้การฝึกปฏิบติัท่ีทาํให้ผู ้
เรียนมีทกัษะ และไดฝึ้กงานภาคสนามและทาํอาชีพไดจ้ริง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รัตนา  จกักะพาก (2546) 
ซ่ึงไดศึ้กษา สภาพการณ์ของภาพยนตร์ไทยในอนาคต และ
พบวา่ สภาพการณ์ของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัโดยรวมมี

การพฒันาข้ึนกว่าในอดีตโดยมีเทคนิคการผลิตเปล่ียน 
แปลงดีข้ึน ส่วนเน้ือหาของภาพยนตร์ไทยยงัคงวนเวียน
เป็นแบบเดิมๆ โดยมีการนาํเสนอในรูปแบบใหม่บา้งแต่ยงั
ไม่มากนกั และมีการแข่งขนัในประเทศมากข้ึนในลกัษณะ
การเร่งผลิต เร่งขาย โดยเพ่ิมจาํนวนภาพยนตร์ไทยอยา่ง
มาก แต่คุณภาพดา้นเน้ือหาและเทคนิคการนาํเสนอยงัคง
เป็นแบบเดิมๆ จากงานวิจยัทาํให้ทราบว่ายงัมีความตอ้ง 
การเรียนหลกัสูตรภาพยนตร์ ส่วนทิศทางในการพฒันา
หลกัสูตรนั้นตอ้งเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของอุตสาห-
กรรมภาพยนตร์ไทย 

ความคาดหวังด้านหลกัสูตรภาพยนตร์ และความคาด 
หวังหลังสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการสอนและพัฒนา
บุคลากรด้านภาพยนตร์ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั ซ่ึงกล่าว
วา่ แต่ละบุคคลจะเลือกกระทาํหรือไม่กระทาํในส่ิงท่ีคาด 
หวงัไว ้ข้ึนกบัลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดย
ใชม้าตรฐานของตนเป็นเคร่ืองวดั ซ่ึงระดบัของความคาด 
หวงัจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป
ตามแต่ละบุคคล ดงันั้น นกัศึกษาและบุคลากรดา้นภาพ-
ยนตร์ ต่างมีความคาดหวงัและสนใจเรียนดา้นภาพยนตร์
ในหลกัสูตรท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั โดยสนใจหลกั- 
สูตรการเขียนบทภาพยนตร์เป็นอนัดบัแรกเหมือนกนั แต่
แตกต่างกนัในหลกัสูตรอ่ืนๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสนใจและ
ความตอ้งการท่ีหลากหลายของกลุ่มนกัศึกษาและบุคลากร
ดา้นภาพยนตร์ ส่วนความคาดกวงัหลงัสาํเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัการสอนและพฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์ พบว่า 
นกัศึกษาและบุคลากรดา้นภาพยนตร์ มีความคาดหวงัหลงั
สาํเร็จการศึกษาสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ให้เหตุผลดา้นการ
ประกอบอาชีพดา้นภาพยนตร์และส่ือบนัเทิงอ่ืนๆ ไดจ้ริง 
และตอ้งการเรียนเพ่ือความรู้ และความสามารถพิเศษดา้น
ภาพยนตร์เป็นประเดน็สาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง
การพฒันาบุคลากรสาํหรับวงการภาพยนตร์ ท่ีมีการพฒันา 
การสอนดา้นภาพยนตร์ตามความคาดหวงัของผูเ้รียนมาก
ข้ึน สถาบนัการศึกษาต่างๆ จึงเลง็เห็นถึงความสาํคญัและ
ความตอ้งการทางสายงานดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จน
ทาํให้มีหน่วยงาน พ้ืนท่ี และสถานท่ีสําหรับแสดงภาพ-
ยนตร์มากข้ึน นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั จาํเริญลกัษณ์  
ธนะวงัน้อย (2541) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองธุรกิจภาพยนตร์ไทย 
เพ่ือรวบรวมปัญหาการทํางานและความต้องการของผู ้



ประกอบธุรกิจภาพยนตร์ไทย และช้ีใหเ้ห็นสภาพการดาํเนิน
ธุรกิจภาพยนตร์ไทยท่ีเป็นอยู่และผลกระทบต่อการพฒันา
ภาพยนตร์ไทย โดยให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการส่งเสริม
คุณภาพของภาพยนตร์ไทยโดยให้คณะผูท้าํงานสร้างภาพ-
ยนตร์มีโอกาสศึกษาอบรมวิชาการดา้นน้ีเพ่ิมเติม และสนับ 
สนุนให้เขา้ร่วมทาํงานสร้างภาพยนตร์กบัคณะผูส้ร้างภาพ-
ยนตร์  ส่วนรัฐบาลควรพิจารณารับภาพยนตร์ไทยเป็น
อุตสาหกรรมประเภทหน่ึงเพ่ือควบคุมดูแลและดาํเนินการ 
ให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเจริญกา้วหน้าข้ึน นอกจาก 
นั้น การส่งเสริมคุณภาพของภาพยนตร์โดยการเพ่ิมและ
สนับสนุนให้เข้าร่วมทาํงานกับผูส้ร้างภาพยนตร์ จะเพ่ิม
ศกัยภาพของผูเ้รียนในการพฒันาและสร้างสรรค์งานดา้น
ภาพยนตร์ท่ีดีได ้และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูเ้รียน
และผูท้ ํางานด้านภาพยนตร์ท่ีมีต่อสถาบันการสอนและ
พฒันาบุคลากรดา้นภาพยนตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการเปรียบเทียบความคาดหวงัของ
นกัศึกษาและผูท้าํงานดา้นภาพยนตร์ พบวา่ ยงัมีความตอ้ง 
การในการผลิตผลงานค่อนขา้งสูง และมีความคาดหวงัวา่มี
คนสนใจเรียนดา้นภาพยนตร์เพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มี
หลกัสูตรและสถาบนัสอนทางดา้นภาพยนตร์ท่ีครบวงจร 
ส่วนท่ีมีก็ยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรและยงัขาด
ประสิทธิภาพ ดงันั้นปัจจยัดา้นหลกัสูตรจึงเป็นปัจจยัสาํคญั
ท่ีบ่งช้ีว่า นักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ ให้ความ
สนใจดา้นหลกัสูตรท่ีหลากหลาย เพราะฉะนั้น ผูท่ี้สนใจ
เปิดสอนดา้นภาพยนตร์จึงตอ้งให้ความสาํคญักบัหลกัสูตร
การสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของผูเ้รียน โดยเปิดสอนหลกัสูตรระยะสั้ น
สาํหรับผูท่ี้สนใจทางดา้นภาพยนตร์ในระดบัพ้ืนฐานทัว่ไป 
และเปิดสอนหลกัสูตรระยะยาวสําหรับผูท่ี้สนใจทางดา้น
ภาพยนตร์และตอ้งการกา้วสู่อาชีพดา้นภาพยนตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ดว้ยสภาวการณ์ของเศรษฐกิจตกตํ่า การ
ตดัสินใจเพ่ือเลือกเรียนและการใชบ้ริการทุกรูปแบบจาก
สถาบนันั้น จะตอ้งมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม ตลอด 
จนมีระดบัราคาท่ีสมเหตุสมผล 

นอกจากน้ี การสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐจะ
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยผลักดันให้ผูส้นใจเรียนทางด้าน
ภาพยนตร์และผูส้ร้างสรรค์ภาพยนตร์เกิดกาํลงัใจในการ

ผลิตภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพ อาทิ การร่วมสนบัสนุนการจดั
เทศกาลภาพยนตร์ในประเทศไทย การเปิดสถาบนัสอนท่ี
มุ่งผลิตบุคลากรสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้อมทั้ งการ
ส่งเสริมศิลปะภาพยนตร์ใหก้บัเยาวชนโดยการจดัโครงการ
เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานภาพยนตร์เพ่ิมมากข้ึน เป็นตน้ 

ส่วนดา้นการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีทาํใหส้ถาบนัสอนดา้นภาพ-
ยนตร์ประสบความสาํเร็จ เพ่ือทราบถึงแนวทางการส่ือสาร
การตลาดและวิธีการบริหารจัดการองค์กรท่ีชัดเจน และ
สามารถนาํมาปรับใชก้บัสถาบนัการสอนดา้นภาพยนตร์
ต่อไป 
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